AVN Teknik tilbyder værktøj, komponenter og løsninger af højeste kvalitet til industrien. Vores leverandører er internationale markedsledende producenter og
specialiserede inden for hvert deres respektive produktområde, hvilket betyder, at vi kan tilbyde markedets bredeste produktsortiment med den mest moderne teknologi.
Vores kunder findes inden for alle brancher relateret til industriproduktion. AVN Teknik er en del af AVN Gruppen, som beskæftiger lidt over 100 medarbejdere med
hovedsæde i Brøndby og afdeling i Silkeborg. AVN Teknik søger for at styrke aktiviteterne, med tiltrædelse snarest muligt, en resultatorienteret:

AVN Teknik A/S søger en produktansvarlig/produktchef til forretningsområdet slib

Du bliver som produktansvarlig det primære bindeled, mellem markedet og udvalgte slibeproducenter, i
forretningsområdet slib. Din hovedopgave bliver at drive salgsaktiviteter, teknisk support til kunder og
eksterne sælgere samt aktiv deltagelse i planlægning af marketingaktiviteter i tæt samarbejde med vores
marketingkoordinator.
Ansvarsområde
 Primær ansvarlig for udvalgte fokus leverandører
 Teknisk sparringspartner for salgsorganisationen og kunder
 Forhandling med primært udenlandske leverandører
 Sortimentsudvikling indenfor forretningsområdet
 Tovholder på salgskampagner og andre marketingtiltag
 Deltagelse på kundemøder samt messer i ind- og udland.
Dine kvalifikationer
Du har typisk en baggrund indenfor internt salg / produktansvar gerne med erfaring fra ovenstående
ansvarsområder. Du har gode IT kundskaber og behersker engelsk i skrift og tale. Forståelse af tysk vil
være en fordel, men ikke et krav.
Professionelle kompetencer
 Stort produkt- og markedskendskab indenfor dansk produktionsindustri
 Du kan drive projekter - både egne og afdelingens projekter og tiltag
 Resultatorienteret og struktureret
 Kommunikationsstærk overfor både kollegaer, leverandører og kunder
 Stærk analytiker - der hurtigt evner at konvertere en given problemstilling til en konstruktiv løsning
Personlige kompetencer
 God kollega - der evner at opbygge og vedligeholde samarbejde på tværs af organisationen
 Arbejder selvstændigt men samtidig en stærk team-player
 Systematisk og struktureret i din opgaveløsning
 Evner at holde mange i bolde i luften

Bopæl
Sjælland/Københavnsområdet
Vi tilbyder
Du tilbydes, efter en grundig produkttræning, et selvstændigt og ansvarsfuldt job med kvalificeret teknisk
opbakning fra dine kollegaer og udenlandske leverandører. Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke
med pensionsordning og sundhedsforsikring.
Du vil fungere i en organisation, der er præget af en god og uformel tone, og indgå i et team med
professionelle og topmotiverede kollegaer, hvor du skal samarbejde med vores andre produktansvarlige.
For den rette person er der tale om en stilling med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
Hvis du vil vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte vores adm. direktør, Henrik Sahl
Bech, på telefon 70 20 04 11. Send en kortfattet ansøgning vedlagt CV på e-mail til hsb@avn.dk og mærk
ansøgningen ”Produktansvarlig”

